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 családi képek – Családfőnk 
 

- Narnia: A ló és kis gazdája c. könyvhöz – 
 

 A beszélő jószág és kis gazdája 
útja a mennyországba 
                 /Eminek/  
 

 a Narnia határát érő puha, szürke ködben 
a legnagyobb barát jött mögöttem 
nem hallatva lépte zaját 
szólt, hangja zönge köröttem, 
a köddel egy volt; 
vagyok a minden, ha kell, 
éltadó nyomot hagyok 
az út vagyok 
ha lelked magáért magával háborút visel  
hátammal tartom hátad, ha úgy 
jó énedért ébresztek önvádat 
 

én Te vagyok 
Benned rám visszamosolygok 
 

ha az élet gyöngén Beléd harap 
sorsod kerekén forgató fogak 
 

a ködön innen, a ködön túl 
én őrködöm, hogy menyországodon 
elférj, s majd légy jó Úr 
 
 2008. 06. 07.  01:23:57 
 

¤¤¤ 
 

Narnia kijáratán  
 

 – Narnia: Prince Caspian c. filmhez -  
 

Szűkölő Szűkség és Nyüszítő Harag 
két fenevadak 
kiszöktek, hogy szörnyű álomra csókoljanak 
ki hatalmától kába lett, 
vagy bölcsebb esze elment 
ha úgy, engem, akár téged 
és eldől így, kiből vál' ember, 
ki marad mesebeli herceg 
gondolatkísérlet, vagy beváltott ígéret 
 

¤¤¤ 
 

szellem ;  a szív tapasztalatainak tudatosodása  
 

bölcsesség ;  a szív tapasztalatainak haszna 
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 "Narnia Krónikái" 5. könyvhöz 
 
 a 'Hajnaljáró' úticélja 
 
 Az Isten-oroszlán öröm-zöld földjének kapujában 
fehér liliom-tenger torkolatában 
az egyetlen bárány szelíd arcát láttam 
odavárnak, miután valóban felnőtté váltam 
ott találjuk egymást való-magvunkban; 
már nem sárkány-gunyában, tudós-varázsló szakálban, 
nem irigy'ni való csudaszép ruhában, nem a hatalom fullasztó aranytavában 
Szabadultan, kitanultan, az Oroszlán honában 
egység, egyezség megkötődő igéjén 
túl életen, mesén, a valóságban 
 
 - Eminek, Áginak, Szuszinak, Sz. Patinak és Melindának, Ottinak, Orsinak, S. Patinak – 
 
¤ 
 
 érzelmi látkép a keleti tengerek végén 
 
 a 'narnián' partok  
legkeletibb, mennyfehér – liliomtenger öblén 
lágyan integet Hajaddal a szél 
Válladon mosolyog Naptestvér 
Langyos szirmok mezsgyéjén 
érzelmi kisdedeket nevelni 
ünnepi sétára hív lelkeink boltíve; 
alkonyszín híd 
s közepén összeér, egyet ért, 
egyre lel, egybe kel, ha szerencsénk 
 
¤¤¤ 
 

A jégkirálynő kertjében 

kővé dermedve várom veletek 

hogy jobb létre leheljen a napfényes sörényes szent lélek 

 

Narnia nyomá/ba/n 

 

° 

 

Narnia rókája 

Narnia farkasai-, bikái-, faunjai-, királyairól, -nak 


